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KF 2017
Bilaga 10
CS rapport om erhållna uppdrag från Kennelfullmäktige 2015
Nedan lämnas en rapport över de uppdrag CS fick vid KF 2015. Paragrafen i rubriken
hänvisar till protokollet för KF 2015.
CS formella redovisning av verksamheten för 2015 och 2016 finns under punkt 7 på
dagordningen för KF 2017. Där finns även tillstyrkta motioner från KF 2015 samt den
antagna verksamhetsplanen. Redovisningen dokumenteras under flik 7. Dessutom
hänvisas till de förändringar som har genomförts i SKKs olika regelverk och praxis på
grund av besluten.
§ 29
Nya Grundregler
Grundreglerna som fastställdes av KF 2015 började tillämpas från och med 2016.
KF 2015 beslutade att CS skulle lämna en redogörelse gällande belastningen hos DN
samt CS gällande stävja förtal mellan enskilda medlemmar.
Antalet ärenden till Disciplinnämnden, DN, för brott mot tidigare 1:3 har minskat och
kommenteras av DN i sin verksamhetsrapport enligt följande:
”Nämnden konstaterar at den förändring som genomfördes fr.o.m. 2016 har gett
resultat då antalet förtalsärenden minskat. Under 2015 inkom 46 ärenden enligt 1:3
jämfört med 16 ärenden enligt den ny 1:2 under 2016. Detta har gett nämnden
behövligt utrymme för att inom rimlig tid avgöra övriga ärenden.”
Ärenden till Kommittén för Medlemsfrågor, KM, har varit 20 och flertalet har gällt
anmälningar som rör frågor som legat utanför stadgarnas reglering och därför avvisats.
Kommitténs information om sin verksamhet under de ca 1,5 åren redovisas på följande
sätt:
Ett ärende har behandlats av Svenska Kennelklubbens Centralstyrelse. Två ärenden har
resulterat i en uppmaning för den anmälda medlemmen att upphöra med sitt
agerande. Övriga ärenden har avvisats eller lagts till handlingarna utan åtgärd. En del
av dessa avvisningsbeslut har följts av ett uttalande eller påpekande från kommittén.
Skäl för avvisning har varit att kommittén inte hanterar förtal medlemmar emellan
utan endast förtal mot funktionär med uppdrag inom SKK, att samma ärenden redan
hanteras av annan kommitté inom SKK eller att ärendet ska överlämnas och hanteras
av en annan kommitté.
CS bedömer att möjligheten för SKK/CS att snabbt kunna agera i frågor som stadgarna
nu ger utrymme för är av stort värde och föreslår inte att stadgarna ska ändras i denna
del.
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§ 30 Generell översyn av särbestämmelser vid valpregistrering under 2016 – 2020
CS har gett SKKs Avelskommitté uppdraget och arbetet har påbörjats i nära samverkan
med berörda klubbar. Konkreta beslut sker i den takt respektive regel har utvärderats.
§ 31 Disciplinära åtgärder – Tillträdesförbud/Tävlingsförbud
Den utökade möjligheten för CS att tillgripa denna åtgärder har använts vid några fall
och då i relation till att Disciplinnämnden inte varit behörig att pröva ärendet, oftast
för att personen inte längre är medlem i SKK, och det skulle vara oetiskt att låta
personen delta i verksamhet med t.ex. ett utländskt medlemskap som grund.
§ 32 Förändrade regler vid inbjudan av utländska exteriördomare
Nya regler för inbjudan av utländska domare har införts från och med 2017.
§ 37 Översyn av regler för svanskuperade/amputerade hundar
SKKs Utställningsregler har justerats i denna del, i den riktning som angavs vid KF 2015.
§ 38-39 Förslag på tillägg i SKKs stadgar
Beslutade stadgeändringar har införts i SKKs stadgar
§ 40, 41, 42, 48, 52 och 53 Organisationsutredningen
CS presenterar under punkt 24:1 uppdraget att göra en förutsättningslös översyn av
SKKs organisation.
§ 44 ”Om medlemskap för utbildning”
Motionen avsåg utbildning av funktionärer till de allmänna tävlingsformerna
lydnadstävling, rallylydnad m.fl.
CS har, när frågeställningen dykt upp, tagit en direktkontakt med t.ex. SBK för att
klargöra vad gällande avtal har fastställt. CS är av den uppfattningen att oklarheter
som uppstått har kunnat lösas under den gångna verksamhetsperioden.
§ 46 Arvodering till Disciplinnämnden
Antalet ärenden till DN har påtagligt sjunkit i och med att de nya grundreglerna trätt i
kraft. CS ser i dagsläget inget behov att behöva höja mötesarvodet till nämndens
ledamöter.
§ 47 Angående Disciplinnämnden
Uppdraget var att utskick från DN även kan ske med e-post. Denna rutinförändring har
genomförts.
§ 55 Registrering av kompetensbeteckning inom provformen SBKs bruksprov
Möjlighet att få infört kompetensbeteckning inom bruksprov har införts i SKKs
stambok från och med 2017
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§ 56 ”ta fram en prislista för att kunna förändra vilka titlar som visas på en hund på
t.ex. registreringsbevis
Möjligheten att införa en avgift för att kunna få en förändring av vilka championat som
redovisas på registreringsbevis har CS ännu inte använt utan denna tjänst är fortsatt
kostnadsfri.
I SKKs IT-planering finns inlagt en beställning att kunna utöka antalet titlar som
redovisas på respektive hund och CS ambition är att denna förändring ska kunna
verkställas under kommande mandatperiod.

§ 57 Hälsoundersökningar som utförts i andra FCI-länder
Information om svårigheterna med att likställa utländska intyg med svenska kommer
att publiceras på skk.se under 2017. Intygen kan som tidigare skickas till SKKs kansli för
påseende och hundägaren informeras om att de går att använda i samband med t.ex.
en valpregistrering.
§ 59 Registrering av 5-leds stamtavlor för importerade hundar
Uppdraget var att ta fram en tidsplan för att kunna verkställa önskemålet. CS anförde
att detta är möjligt att först kunna göra när personella resurser frigörs och då främst
när valpregistrering online har öppnats.
CS bedömer att valpregistrering online kommer att öppnas för flertalet raser under
hösten 2017 och att arbetet med kompletterande importerade hundars stamtavlor
därefter påbörjas och bör vara igång under kommande verksamhetsår.
§ 62 Ringsekreterarregister
Avsikten är att publicera olika funktionärer i skk.se t.ex. ringsekreterare. Men på grund
av prioriteringen av IT-resurser har detta ännu inte kunnat verkställas.
§ 64 Angående reportage i Hundsport
KF 2015 beslutade att Hundsport inte ska ha reportage om ”blandrashundar”. CS har
gett tidningens redaktion direktiv om hur reportage eller bilder kan publiceras i
Hundsport för som är blandrashundar.
§ 65 Angående annonsering i Hundsport
CS har gett direktiv till Hundsports annonsförsäljning att inte acceptera annonser med
text eller bild som påtagligt inte står i överensstämmelse med rasens standard eller
RAS.
CS beslutade föreslå KF att godkänna redovisningen av utförda uppdrag.

